
Prefácio

Muito custou iniciar a presente obra, por saber o quanto demandaria. Estava incerta sobre 
trazer minha própria experiência ou usar as várias técnicas recomendadas pelos antigos. 
Tinha dúvidas sobre a eficácia maior ou menor de cada uma e imaginava que, se fosse 
relatar os diversos métodos e técnicas desde a remota antiguidade, demandaria enorme 
tempo e tornaria este livro um compêndio de pelo menos 5 volumes.  

Muitas opiniões contrariam outras, embora hajam autores que pensam da mesma forma. 
De qualquer maneira, fazer previsões é a ambição de todo astrólogo tradicional, mas o 
acerto é difícil, pela fato da própria astrologia ser algo tênue, malicioso e que a evidencia 
claramente como pertencendo às ciências ocultas. 

E quão ocultas podem ser elas a nossos olhos corrompidos pelo desgaste da matéria, 
pelos preconceitos, pelo lidar com as coisas mundanas em meio a um mundo que fala a 
língua da violência, do tecnicismo cartesiano, da glória relacionada à posse material!

Quem ainda pergunta sobre a evolução social a que Platão chamou de sociedade ideal, 
aquela dirigida pelos que estivessem em maior conformidade com o que é sábio e justo? 

E agora, eis-me aqui a ensinar nada mais do que uma técnica, a maneira mais simples, 
embora complicada, de, ao invés de observar a grandeza da criação, desmontá-la com 
destreza, autopsiar e desmembrar um momento divino, na pretensão de conhecer seu 
destino... E no entanto, não é justamente a previsão que desvenda parte do incomensurá-
vel relógio cósmico e do poder de Deus ao manter tudo concatenado de maneira perfeita? 

Além da dificuldade própria a um trabalho desse porte, existiu a limitação da autora à 
sua própria carta e aos padecimentos prometidos para estes anos. Tais considerações e 
vivências mantiveram meu espírito duvidoso sobre o atual empreendimento.

 Decorrido um ano em torno dessas divagações, onde minha luz praticamente se apagou, 
como um bater de asas o ar se agitou e os retorcidos caminhos para a predição natal se 
clarearam de repente.Este foi um fato notável!

Percebi que poderia seguir como método aquele que congregasse nele todas as técnicas 
preditivas clássicas. E, assim, entusiasmei-me a iniciar meu prometido terceiro livro. 

Agradeço a meus leitores e alunos, especialmente aqueles que com suas palavras fizeram 
a diferença, aqueles que nunca deixaram de acompanhar meu trabalho e me incentivar a 
escrever. 

Um ponto de destaque foi o contato com um seminário sobre Revoluções Solares ofere-
cido por Dr. Benjamin Dykes, em 2013. Este trabalho ajudou-me a montar didaticamente 
uma peça que reuniu as mais eficientes técnicas preditivas e tal ocorre através da Revo-



lução Solar. 

Este caminho oferece um fio condutor para que o leitor consiga unir as técnica preditivas 
tradicionais, quais sejam Profecções, Firdárias e  Direções Primárias, técnicas estas basea-
das em Abu Mashar, Al Thabari, Masha´allah e Morin de Villefranche.

Apresento-lhes um livro técnico de poucas páginas para tão tortuoso conteúdo. Mas, que 
o leitor não se engane: o que aqui está contido é de difícil assimilação, exige muita experi-
mentação e desperta imensas dúvidas no primeiro momento, motivo pelo qual repetirei 
várias vezes o mesmo procedimento. 

Dada a dificuldade de unir testemunhos por vezes complementares e outras vezes opos-
tos, caminharei pausadamente, definindo o que é cada coisa e qual seu lugar neste verda-
deiro labirinto de informações.

Ao final de todo esse caminho o leitor deverá perceber que, partindo das Revoluções 
Solares se obtém um laço que amarra o pacote de técnicas dando-lhe um fechamento 
coerente. 

Espero que a leitura do presente livro abra a todos a capacidade de antever o que nos es-
pera, o eterno circulo do que foi e do que virá, que demonstra a beleza e a sabedoria que 
rege o que existe.
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